
هذا نقل  (( وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ))الثالث: 

املؤرخون واملفسرون أيضا أن الذين هاجروا إىل احلبشة ملا قرؤوا القرآن على النجاشي ومن حوله جعلوا يبكون 

تفيض أعينهم من الدمع يعين متتلئ من قولك: انفاض اإلناء ، إذا امتأل اإلناء وخرج املاء من حافتيه ، أعينهم 

ذا الذي نزل على عيسى ، هذا الذي نزل على عيسى ؛ فعرفوا أن الدم وتفيض مما عرفوا من احلق وقالوا ه ترقرق

هذا هو احلق ؛ كما قال ورقة بن نوفل ، قال للرسول عليه الصالة والسالم حني أخربه مبا نزل عليه من احلق ، 

السبب الرابع: أم ليس عندهم  قال: " هذا هو الناموس الذي نزل على موسى " فهم عرفوا احلق وبكوا .

إقرار ، إقرار بالربوبية  (( يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ))بار ، يسلمون للحق من حني أن عرفوه استك

الفاء هذه للسببية أي فبسبب إقرارنا بالرب  (( فاكتبنا ))؛  (( آمنا ))وبدين اهللا يف قوهلم:  (( ربنا ))يف قوهلم: 

يسأل اهللا أن يكتبه مع الشاهدين هل ميكن أن يستكرب عن دين عزوجل وإمياننا به اكتبنا مع الشاهدين ، والذي 

من هم ؟ قال العلماء الشاهدون هم حممد  (( فاكتبنا مع الشاهدين ))الشاهدين ؟ ال ميكن، هم يسألون هذا 

ا يعين عدال خيار  (( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ))صلى اهللا عليه وآله وسلم وأمته ـ احلمد هللا ـ؛ ألن اهللا يقول: 

(( لتكونوا شهداء على فال أحد من األمم أعدل من هذه األمة ـ اللهم اجعلنا منهم ـ ال أحد أعدل منهم ؛ 

حنن نشهد على الناس والرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم يشهد عليهم أنه بلغنا وأننا أقررنا بتبليغه ؛ إذا  الناس ))

شهداء ألم هم آخر األمم ، كل األمم املاضية والسابقة  يعين مع حممد واملؤمنني ؛ وكانوا (( مع الشاهدين ))

يعرفوا لكن األمة األوىل تشهد على من بعدها ؟ ال ما تشهد ؛ ولذلك لو سئلنا: من األمة الشاهدة ؟ لقلنا: 

(( فاكتبنا مع أمة حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم ألا آخر األمم تعرف ما جرى على األمم وتشهد به 

(( وما لنا ال نؤمن باهللا هذا احلديث:  (( وما لنا ال نؤمن باهللا وما جاءنا من الحق ))مث قال:  . ن ))الشاهدي

حيتمل أنه حديث نفس مبعىن أن واحدا منهم يقول: كيف ما أؤمن واحلق واضح ؛  وما جاءنا من الحق ))

وا: وما لنا ال نؤمن ؛ هل ميكن أن يكون وحيتمل أنه دفع للوم وجه إليه يعين قيل هلم: أليش تؤمنون مبحمد ؟ فقال

هلذا وهذا ؟ ميكن ، ميكن أن يكون بعضهم يسارع نفسه ونفسه تقول له ، حتدثه: أليش تؤمن ؛ فيقول: وما لنا 

ال نؤمن باهللا أي ما يفكرون يرونه أنه البد أن يؤمنون ألن احلق واضح ؛ وحيتمل أنه إذا ألقى إليهم أحد لوما 

وما جاءنا من احلق ؛ ؟ يقولون: وما لنا يعين أي شيء يسدنا أي شيء مينعنا ال نؤمن باهللا  وقال: كيف تؤمنون

سبحان اهللا تعبري املؤمن  (( ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ))قال:  وهذا يدل على كمال عقلهم .

صاحلا من هذه األمة ومن   والقوم الصاحلون يشمل من كان (( نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ))

كان صاحلا يف غريها ، يف األول قالوا: اكتبنا مع الشاهدين ، هذه األمة ؛ يف الثاين وهو الطمع بدخول اجلنة 



؛ ألن اجلنة دار للصاحلني من هذه األمة وللصاحلني من  (( نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ))قال: 

وانظر الفرق بني التعبريين ، األوىل  أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ))(( ونطمع غريها ؛ فلذلك قالوا: 

(( أن يدخلنا ربنا مع القوم سألوا اهللا أن يكتبهم مع الشاهدين ؛ والثانية طمعوا أن يدخلهم اهللا يف الصاحلني 

  يعين يدخلنا اجلنة ألن اجلنة تكون للصاحل من هذه األمة ولغريهم . الصالحين ))

مقصورة  (( وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ... ))هل قوله تعاىل:  : السائل

  على النصارى الذين هم يف عهد النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أم هي عامة ؟

  رمبا تكون هذه تقوي لكن كلمة " قالوا " قد يعرب باملاضي عن املستقبل حلكاية احلال . الشيخ :

هذا ... فذكر هنا يف اآلية أم يقبلون احلق  (( ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ))قوله تعاىل:  : السائل

  وأم أقرب مودة للمؤمنني ألن منهم رهبانا فكيف نفرق ؟

الفرق ألن هناك ما أتاهم رسول ، عيسى عليه الصالة والسالم تويف وليس بعده رسول فابتدعوا يف دين  الشيخ :

  ما ليس منه ؛ لكن بعد أن جاء حممد عرفوا احلق . اهللا

  عن الرهبانية ؟ السائل :

أي نعم مستمرة فلما جاءهم الرسول وعرفوا احلق تركوها ؛ لكن الراهب أقرب إىل قبول احلق ألنه يريد  الشيخ :

  رضا اهللا .

  ؟ه الصفات اليت ذكرت يف اآلية هذ (( أقربهم مودة للذين آمنوا ))قوله تعاىل:  السائل :

؛ أوصاف هذه ملن آمن منهم ؛ لكن على سبيل  إذا مسعوا بأن منهم قسيسني ورهبانا وأمال، ذلك  الشيخ :

العموم وعلى سبيل اجلنس هم الذين قالوا إنا نصارى وأنا ذكرت لكم قبل قليل الفرق بني اجلنس وبني ؛ اآلن هل 

  ة للمؤمنني ؟ وكل نصراين أقرب مودة ؟ ال ، هذا باعتبار اجلنس .نقول كل يهودي أشد الناس عداو 

  ؟ (( ونطمع أن يغفر لنا ربنا ... ))ما معىن التعبري بأطمع يف قوله تعاىل عن النصارى  السائل :

إنسان ما جيزم ؛ بل  (( يدعون ربهم خوفا وطمعا ))أي نعم ألن اإلنسان ما جيزم ، قال اهللا عزوجل:  الشيخ :

لكن يرجوا ويطمع ؛ لكن لو أنه جزم بأنه أهل  إلنسان إذا جزم لنفسه بأنه من أهل اجلنة فهذا غلط عظيمإن ا

اجلنة يلزم من ذلك أنه زكى نفسه وشهد له ا باجلنة ، وهذا خطري جدا على اإلنسان ألنه معناه أنه واثق بأن 

  عمله مقبول وأنه ليس منه خطأ مينع من دخول اجلنة .

  



إلنسان حىت يفسر قاعدة التفسري أن اإلنسان حياول أن يفسر من نفسه فما هو احلد األدىن من املعرفة ل السائل :

  القرآن من نفسه ؟

ه حياول أن يفسر القرآن ما هو طالب العلم ، قل طالب العلم ، حنن ما نقول العامي ما يعرف إال دكان الشيخ :

الزمة ؛ املهم املعىن اإلمجايل وهو ما تدور حوله اآلية واإلنسان  ؛ املعاين للكلمات ما هي؛ يفسر اإلنسان  بعامل

  يعرف هذا ، كل طالب علم ميكن حياول ويعرف .

هل املقصود به عموم النصارى أم هو خاص بالرهبان  (( وأنهم ال يستكبرون ))قوله تعاىل:  السائل :

  والقسيسني ؟

اجلنس يعين ليس فيهم استكبار اليهود واملشركني ؛ وقد  ال  ،عموما نصارى ؛ لكن كما قلت لك املراد الشيخ :

  يكون يف بعضهم أعظم من استكبار اليهود واملشركني .

  ما حكم تسمية النصارى باملسيحيني ألن كثري من املسلمني يسموم باملسحيني ؟ السائل :

اهللا إىل أن بدأ االستعمار  أتدري مىت حدث هذا ؟ حدث بعد االستعمار وإال جتد كالم العلماء رمحهم الشيخ :

، انظر كتب العلماء السابقني إىل أن استعمر  وذل املسلمون أمام قوة االستعمار جتدهم ال يعربون إال بالنصارى

الغرب الدول االستعمارية فقال املسيحيني ؛ والكتاب الذين عاشوا حتت وطأة االستعمار تابعوهم ألن الغالب ـ  

ته ـ الغالب أن الذليل خيضع للعزيز ويتابعه وإال فليسوا مسيحيني ، إذا نزل املسيح كما قال ابن خلدون يف مقدم

يف آخر الزمان ماذا يصنع ؟ يكسر الصليب ويقتل اخلنزير وال يقبل إال اإلسالم حىت اجلزية ال تقبل يف ذلك 

  الوقت .

قال اهللا    آمنوا اليهود ... ))(( لتجدن أشد الناس عداوة للذين درس جديد ؟ ال فوائد ؛ قال اهللا تعاىل: 

(( فأثابهم اهللا بما قالوا جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين )) (( تعاىل: 

(( هل ثوب الكفار ما كانوا مبعىن أعطاهم ثوابا ؛ والثواب مكافأة العامل يف عمله ، قال اهللا تعاىل:  أثابهم ))

(( آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا ال نؤمن باهللا أي بسبب قوهلم وهو  ما قالوا ))(( بوقوله: ,  يفعلون ))

للسببية ، و" ما " حيتمل أن تكون مصدرية وحيتمل أن تكون موصولة ؛  (( بما قالوا ))؛ والباء يف قوله:  ... ))

ال صار التقدير: أثام اهللا بالذي فإن جعلناها مصدرية صار التقدير: أثاهبم اهللا بقوهلم؛ وإذا جعلنا امسا موصو 

(( جنات تجري من قالوا ؛ وحينئذ البد من عائد يعود إىل املوصول وهو هنا حمذوف والتقدير: مبا قالوه . وقوله: 

مجع جنة ، واهللا سبحانه وتعاىل يعرب ا أحينا باجلنة مفردة وأحيانا جبنات ؛ فأما  تحتها األنهار )) (( جنات ))

ا باجلنة مفردة فاملراد عنها اجلنس ؛ وإذا عرب عنها باجلمع فاملراد ا أنواعها ؛ وأنتم تعلمون أن اهللا إذا عرب عنه



: ( جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما ذكر يف سورة الرمحان أربعة أنواع : جنتان ، وجنتان ؛ ويف احلديث

نا أن نرد على املعين اللغوي قلنا: اجلنات إن أرد (( جنات ))؛ وقوله:  وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما )

هي البساتني الكثرية األشجار ؛ ومسيت بذلك ألن أشجارها جتن أرضها أي تسرتها لكثرا وانتشارها ؛ لكن هذا 

التفسري لو فسر للعامة حلبطت قيمة اجلنة عندهم ، وتصوروا أا من جنس بساطني الدنيا ؛ وهلذا نقول يف 

ار اليت أعدها اهللا عزوجل ألوليائه وفيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر تفسريها: إا الد

أي من حتت قصورها  (( تجري من تحتها األنهار ))وقوله:  ؛ حىت يعرف اإلنسان أن هذه اجلنة ليس هلا نظري .

من حتت أشجارها وقصورها ؛  وأشجارها وليس املراد من حتت أرضها ألن من حتت أرضها ال يستفاد منه ؛ لكن

(( مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار واألار مجع ر وهي أربعة ذكرت يف سورة حممد يف قوله تعاىل: 

 من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ))

ا خلقها باألرض ؛ املاء باألرض خيرج حبفر اآلبار أو باألمطار والسيول هذه األار خلقها اهللا عزوجل من غري م

(( أنهار من ؛ لكن يف اجلنة ليس هكذا ، أار جتري بغري أخدود وبغري حفر سواطي بل بقدرة اهللا عزوجل ، 

أار من  ليس من بقر وال من إبل وال من غنم بل هي أار خلقها اهللا عزوجل من هذا ؛ لبن لم يتغير طعمه ))

من حنل ؟ ال ،  (( وأنهار من عسل ))مخر ليس عصري عنب وال شعري وال غري ذلك بل هو خملوق هكذا ؛ 

(( خالدين فيها  .عسل خلقه اهللا عزوجل وصار أارا جيري يف اجلنة ؛ هذه أربعة أنواع لألار مما ذكره اهللا لنا 

اخلالد هو الباقي واألصل يف اخللود البقاء الدائم ، هذا هو األصل ؛ قد يؤكد أحيانا بكلمة " أبدا " وقد ال  ))

يراد به الدائم بقرينة ، أنتبه ! اخللود إذا هو األصل البقاء الدائم قد يؤكد باألبدية وقد ال يراد به األبدية ؛ فأما 

هل اجلنة وال يف أهل النار ؛ وأما ما ال يراد بالتعبري بدليل آخر فمثل قوله يؤكد باألبدية فهو كثري يف القرآن ال يف أ

فهنا  (( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزائه خالدا فيها وغضب اهللا عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ))تعاىل: 

ستحله فمن استحله فهو  ليس املراد التأبيد ألن قتل املؤمن عمدا ال خيرج من اإلميان اللهم إال من ا (( خالدا ))

كافر باستحالله ال بقتله ألن من استحل قتل املؤمن فهو كافر سواء قتل أم مل يقتل ؛ املهم اجعل على بالك أن 

املشار إليه ما أثام اهللا به من  (( وذلك )) اخللود البقاء الدائم قد يؤكد باألبدية وقد ال يراد باألبد لدليل .

أي مكافأم على عملهم ؛ واحملسن يعم من أحسن يف عبادة اهللا ومن أحسن  )) (( جزاء المحسنيناجلنات  

( اإلحسان أن تعبد إىل عباد اهللا ؛ أما اإلحسان يف عبادة اهللا فقد فسره النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف قوله: 

بدوا اهللا كأنه يراه ؛ وهذه فجعل لإلحسان مرتبتني؛ األوىل أن يع اهللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك )

يعين إن مل تصل إىل هذه  ( فإن لم تكن تراه )عبادة رغبة ،عبادة رغبة ألن الشيء تراه ترغب فيه وتطلبه ؛ 



أي فاعبده خوفا منه وهربا من عقابه ؛ فجعل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم لإلنسان هاتني  ( فإنه يراك )احلال 

ىل عباد اهللا فهو بذل املعروف له باملال والبدن واجلاه وغري ذلك فهو بذل املعروف ؛ فما املرتبتني ؛ أما اإلحسان إ

أعطاك درمها فهو حمسن ، ومن بش يف وجهك وأدخل السرور عليك فهو حمسن ، ومن شفع لك يف أمر فهو 

بحانه وتعاىل جزاء هؤالء وملا ذكر اهللا س  .حمسن ؛ إذا اإلحسان يكون يف عبادة اهللا ويكون يف معاملة عبادة اهللا 

والقرآن الكرمي مثاين تثىن به املعاين ،  (( والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ))احملسنني قال: 

إذا ذكر الثواب ثواب احملسنني ذكر ثواب املسيئني ، وإذا ذكر ثواب املسيئني ذكر ثواب احملسنني ليبقى اإلنسان 

كفروا باألمر ، وكذبوا باخلرب ؛ كفروا باألمر فلم يقوموا بطاعة ومل   ( الذين كفروا وكذبوا ))( بني الرغبة والرهبة .

،  مكذب ؛ لكنه كافر ينتهوا عن معصية ؛ وكذبوا باخلرب فلم يصدقوا ؛ فمن أنكر البعث فمن أي القسمني هو ؟

فإذا قال قائل: هل نقول  و كافر .؛ ومن مل يصل فه (( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ... ))هو مكذب وكافر 

فاجلواب: ال ، إذا وجد الكفر ثبت اجلزاء ، إذا وجد التكذيب ثبت اجلزاء  البد أن جيتمع الكفر والتكذيب ؟ إنه

؛ ولذلك لو قال قائل: الصلوات اخلمس غري مفروضة وال أصدق أا مفروضة ولكنه يصلي ال تفوته الصالة أبدا 

وقوله:  كافر، كافر ألنه مكذب ؛ فاجلمع بينهما ليس بشرط بل إذا وجد أحدمها ثبت احلكم .، ماذا نقول فيه ؟  

يشمل اآليات الكونية واآليات الشرعية ؛ فمن ادعى أن مع اهللا خالقا فهو مكذب باآليات الكونية  (( بآياتنا ))

ومن   جد من يكذب ما مجيعا .باخلالق لكن مل يقبل شريعته فهو مكذب باآليات الشرعية ؛ وقد يو  أقر؛ ومن 

(( أولئك وقوله:  . (( أولئك هم الكافرون حقا ))كذب ببعض وصدق ببعض ؟ فهو كافر ألن اهللا يقول: 

اسم اإلشارة هنا للبعد أو للقرب ؟ للبعد ؛ لكن البعد قد يكون بعدا سفوال وقد يكون  أصحاب الجحيم ))

هو  (( ألم ذلك الكتاب ))يل املرتبة فهو بعد علوا مثل قوله تعاىل: بعدا علوا ؛ فإذا كان البعد مشارا به إىل عا

(( والذي جاء بني أيدينا اآلن ما هو بعيد ؛ لكن لعلو مرتبته وشرفه أشار إليه بإشارة البعيد ؛ وقال تعاىل: 

أولئك (( يف هذه اآلية  فأشار إليهم إشارة البعد لعلو مرتبتهم . بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ))

اعلم أن اهللا إذا  (( أصحاب الجحيم ))أي بعدين أراد ؟ السفلى ، البعد سفوال ؛ وقال:  أصحاب الجحيم ))

ذكر أصحاب النار أصحاب اجلحيم فهذا يف الكفار اخللص ألن الصاحب هو املالزم وال أحد يالزم النار إال إذا 

يستفاد من هذه اآلية   أولئك أصحاب اجلحيم .كان ممن ال يدخل اجلنة ؛ فالذين كفروا وكذبوا بآيات اهللا

الكرمية: أن أشد الناس عداوة للمؤمنني هم اليهود واملشركون ؛ واملراد من ؟ املراد اجلنس ونعين بذلك أنه قد يوجد 

من اليهود من ال يكون أشد عداوة وكذلك من املشركني ؛ جند مثال أبا طالب مشرك ومع ذلك هل كان يود 

 الصالة والسالم ؟ نعم يوده ؛ لكن اجلنس أن املشركني واليهود هم أشد الناس عداوة للمؤمنني .الرسول عليه 



لكن اعلم أن الظهور والبطون  (( لتجدن أشد الناس عداوة ))ومن فوائدها: أن عداوة هؤالء ظاهرة ؛ لقوله: 

؛ لكن  ى عليه ما يظهر لآلخرأمران نسبيان مبعىن أن بعض الناس يظهر له ما خيفى على آخر وبعض الناس خيف

باعتبار تبني له ذلك ؛ وإال قد يقول قائل مثال: ال جند هذا ؛ نقول إذا مل جتد فهذا  األمور ونظر سربمن 

ومن فوائدها: أن غري املسلمني خيتلفون يف العداوة للمسلمني ؛ من أين نأخذها ؟  بالدتك ألنك بليد ال تعرف .

اسم تفضيل تدل على أن هؤالء األعداء خيتلفون ؛ وهو   ))أشد  ((  و عداوة )) الناس (( أشدمن قوله: 

أم كذلك ، هذا هو الواقع ؛ لكن مباذا نعرف األشد ؟ نعرفه باآلثار ، إذا تظاهروا علينا وحتالفوا ضدنا عرفنا 

ومن  ري السبب يف ذلك .ومن فوائدها: أن أقرب الناس مودة للمؤمنني هم النصارى ؛ وقد بينا يف التفس أعداء .

فوائدها: أن كل حكم له سبب ؛ وهذا مطرد يا إخواين ، كل حكم شرعي أو قدري فله سبب ؛ لكن من 

األسباب ما يعلم ومن األسباب ما ال يعلم ؛ ألن اهللا تعاىل مل يطلعنا على كل شيء ؛ من أين يؤخذ ؟ من قوله: 

حسن تعليم اهللا عزوجل يف كتابه العزيز ؛ ألنه إذا ذكر ومن فوائدها:  . (( ذلك بأن منهم قسيسين ... ))

احلكم أحيانا ذكر العلة ؛ فهنا ذكر حكما قدريا وهي قرب النصارى من مودة املسلمني هذا حكم قدري وذكر 

(( ويسألونك عن المحيض قل له علة وذكر اهللا سبحانه وتعاىل أحكاما كثرية مقرونة حبكمه مثل قوله تعاىل: 

(( قل ال أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم ؛ وقوله تعاىل:  تزلوا النساء في المحيض ))هو أذى فاع

أي هذا املطعوم ؛ وغلط من قال إنه عائد  يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ))

أي ذلك  ( إال أن يكون ))(على حلم اخلنزير ، هذا غلط ؛ ألننا إذا أعدنا آخر الكالم على أوله فأوله يقول: 

وليس عائدا على حلم اخلنزير ؛  (( رجس ))أي املطعوم (( ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه )) املطعوم 

املهم أن من حسن تعليم اهللا عزوجل أنه إذا ذكر احلكم ذكر العلة سواء كان احلكم قدريا أو كان قدريا ؛ وكذلك 

( إن اهللا ورسوله ينهيانكم إن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أمر أبا طلحة فنادى: يف السنة أحيانا تذكر العلة ف

ومن فوائدها: أن قرب مودة النصارى للمؤمنني له أسباب ؛ كمل كم  .عن لحوم الحمر األهلية فإنها رجس ) 

فيستفاد من هذا: أن العلم نافع حىت لغري املسلمني ؛ وأن العبادة  )) منهم قسيسين ورهبانا(( ؟ نشوف أوال: 

 (( ورهبانا ))وأما الثاين فيؤخذ من قوله:  (( بأن منهم قسيسين ))ترقق القلب ؛ أما األول فيؤخذ من قوله: 

يكون من  ألن الراهب إمنا سلك هذا الطريق يريد رضا اهللا فليس مستكربا لكنه طالب لرضا اهللا فهو إذا تبني له

ومن فوائدها: أن بين آدم ينقسمون إىل علماء وعباد ؛ لكن هل ميكن أن يكونوا  أقرب الناس إىل العمل به .

علماء عبادا ؟ نعم بكثرة ، أن يكونوا علماء عبادا ؛ لكن من الناس من يغلب عليه العلم ومن الناس من يغلب 

ـ منهم من يغلب عليه جانب العلم فتجده دائما يف حبث ويف عليه العبادة ـ أعين الذين يتصفون بالعلم والعبادة 



حتقيق ويف مراجعة ؛ ومنهم من يغلب عليه العبادة ؛ وهلذا جتدون يف تراجم العلماء رمحهم اهللا إذا ترجم لبعض 

 املراجعة العلماء قالوا: وكان كثري العبادة ؛ فأيهما أفضل يف العامل أن يكون كثري العبادة أو كثري املراجعة ؟ كثري

الشك أفضل ؛ لكن جيب على كثري املراجعة أن يراجع قلبه ، إذا وجد منه القسوة فليشتغل بالعبادة قليال ألنه 

أحيانا مع كثرة املراجعة واملطالعة واملناقشة يكون اإلنسان كأنه بطل بني صفني يعين ال يلتفت مثال للصالة 

ومن  تك عن العبادة فاردد ، ارددها حىت ال تغفل عن العبادة .والتهجد وما أشبهها ، إذا رأيت نفسك أنك أبعد

ويؤخذ منها:  . (( وأنهم ال يستكبرون ))فوائدها: أن من أسباب قبول احلق واملودة للمؤمنني التواضع ؛ لقوله: 

أن االستكبار سبب لرد احلق ؛ وهو كذلك ، التواضع سبب لقبول احلق ألن اإلنسان ال يرى نفسه ، ال يرى 

نفسه أنه معصوم من اخلطأ فإذا بان له احلق اتبعه ؛ وهلذا كان لكتاب عمر رضي اهللا عنه أليب موسى األشعري 

أو كلمة حنوها مبعىن أنك تتبع  أن ترجع إلى الحق غدا "قضيته اليوم  قضاءال يمنعنك  "رضي اهللا عنه قال: 

هذا الذل أمام احلق يوجب لإلنسان أن يكون فتكون متواضعا للحق ذليال أمام احلق ؛ وهل  احلق أين ما كان

ومن تواضع للحق وفق للحق ؛ وعالمة ذلك أنك إذا بان  ( من تواضع هللا رفعه اهللا )،  ذليال بني الناس ؟ ال

لك احلق اتبعته فورا بدون تردد وبدون جدال ؛ إن ترددت أو جدلت فهو خطر عليك عظيم ، قال اهللا تعاىل: 

ولذلك إذا بان لك احلق ال جتادل ،  (( كما لم يؤمنوا به أول مرة ))ملاذا ؟ (( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم )) 

(( بل كذبوا بالحق لما جاءهم فإنك على خطر ، قال اهللا عزوجل:  لكور أنك تروح ميني ويسار لتربر ال حتا

بوا باحلق إذا جاءوا ؛ انتبه هلذه الفائدة وأنت خمتلط اختلط عليهم احلق بالباطل ، إذا كذ فهم في أمر مريح ))

رأيه هذا غلط كبري ، اتبع  فرضمبقتضى الدليل ولكن تريد أن تطالب علم ورمبا خيالفك من خيالفك من الناس 

احلق أين ما كان يتبعك الناس أين ما كنت ؛ ألن الناس يطلبون احلق فإذا رأوهم أنه مىت بان لك احلق رجعت 

ضد  : ( من تواضع هللا رفعه )لتواضع للحق هو يف احلقيقة علو كما قال النيب عليه الصالة والسالم؛ إذا ا رجعوا

ومن فوائدها: فضيلة هؤالء  ذلك االستكبار ، االستكبار ـ والعياذ باهللا ـ يوجب أن ال يقبل احلق وال يتبع احلق .

مسعوا إىل الرسول تفيض أعينهم من الدمع ؛ القوم الذين يؤمنون بالرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم أم إذا 

والشك أن فيضها من الدمع دليل على أيش ؟ على اإلميان والتصديق والتأثر ؛ ألن اإلنسان كلما آمن فإنه يزداد 

خشوعا ، اآلن إذا ذكرت آبائك وإخوانك وأصدقائك الذين ذهبوا وماتوا رمبا تبكي أكثر مما لو ذكرت شيئا آخر 

هؤالء أدركتهم إدراكا حسيا ؛ فاإلميان كلما قوي صار املؤمن كأمنا يشاهد الشيء بعينه فيزداد يؤمن به ؛ ألن 

ألن  نزل من عند اهللاأن القرآن  (( وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ))ومن فوائد قوله:  إميانا وخشوعا وبكاء .

ذي أنزله ، فيستفاد منه: أن القرآن كالم اهللا ؛ ألن فاعله معلوم وهو اهللا ال (( ما أنزل ))هذا مبين ملا يسم فاعله 



حقيقة ، كلم به على وجه املسموع ؛ من مسعه ؟ مسعه جربيل وهو أمني قوي  وهو كذلك تكلم به سبحانه وتعاىل

(( ال تحرك به نزل به على قلب الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ فوعاه و ... حىت قال له ربه عزوجل: 

يعين قرأه جربيل (( فإذا قرأناه )) ما يتفرق أبدا ، هو جمموع لك  إن علينا جمعه وقرآنه ))لسانك لتعجل به 

التزامات عظيمة من اهللا عزوجل هلذا القرآن مما يدل على عناية اهللا به  (( فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ))

نقول: ال ميكن يوجد شيء يف كتاب اهللا  نبني للناس لفظا ومعىن ؛ وهلذا (( ثم إن علينا بيانه ))سبحانه وتعاىل 

ومن فوائدها: التنويه بالرسول حممد عليه الصالة  ، إن خفي على بعض علمه آخرون . ال يعرف الناس معناه

" أل " هنا للعهد الذهين يعين كأنه رسول معلوم مفهوم ال خيفى على أحد  ألن (( الرسول ))والسالم ؛ لقوله: 

سالة النيب عليه الصالة والسالم وهو رسول اهللا حقا أرسله اهللا تعاىل رمحة للعاملني ، قال ومن فوائدها: إثبات ر  .

نقول الثناء على من بكى بسماع القرآن ؟ نعم ومن فوائدها:  . (( ما أرسلناك إال رحمة للعالمين ))اهللا تعاىل: 

بكاء مكلف مصتنع فهذا ال يفيد  ، نقول الثناء على من بكى بسماع القرآن ؛ ولكن اعلم أن البكاء نوعان:

ألنه صادر نعم وليس التكحل بالعينني كالكحل ؛ وبكاء آخر من لني القلب، من لني القلب هذا هو املفيد ؛ 

(( مما عرفوا ومن فوائدها: أن تأثر هؤالء إمنا كان بسبب معرفتهم احلق؛ وهلذا قال:  عن القلب عن اإلميان .

(( يقولون ربنا ومن فوائد اآلية الكرمية:  واإلنسان كلما علم احلق ازداد إميانه به وازداد تأثره به . )) من الحق

من فوائد هذه اجلملة: الثناء على هؤالء الذين آمنوا مبا أنزل على الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم  آمنا ... ))

إميام ألم مؤمنون ؛ واملؤمن حقا يعلن إميانه السيما إذا   ال خيفون (( يقولون ربنا آمنا ))بأم يعلنون اإلميان 

ومن فوائدها: اعرتاف األمم بأن هذه األمة هي شاهدة على األمم ؛  كانوا قسيسني ورهبانا ألم قدوة للناس .

وكذلك  ((وهم أمة حممد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم كما قال اهللا تعاىل:  (( فاكتبنا مع الشاهدين ))لقوله: 

  . جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ))

  وصف اهللا تعاىل النصارى بأم أقرب مودة للمسلمني فهل معىن ذلك أم حيبوم ويتوددون هلم ؟  السائل :

ما أدخلهم يف املودة  (( أقرب مودة ))أي نعم ؛ ألننا ذكرنا هذا ألجل أن يفهم منه خطأ ؛ ألن قوله:  الشيخ :

   عندهم مودة وإال لقال: أشدهم مودة .وال

  ما الفرق بني التباكي والبكاء املصطنع ؟ السائل :

ال ال، ما هو التباكي ، التباكي غري البكاء املصطنع ، بعض الناس ما يبكي يعين جيعل صوته كأنه يبكي  الشيخ :

  وهو ما يبكي .

  



  ما الفرق بني التواضع والرتفع ؟ السائل :

هذا تصور وإال ما هو بصحيح ، أنا لست أقول تواضع للعامة قدم له حذائه وابسط له ظهرك يركب  الشيخ :

بنصف أو عليه ، ال؛ لكن القه بوجه طلق ومساحة ألن بعض الناس حىت من طلبة العلم جتده مع العامي يتكلم 

الناس اآلن يأتون على  بأحد منخريه ما هو بكل أنفه ، وينظر يعين ما نقدر نقول شيء ؛ تواضع يا أخي ؛

الرجل الذي يكون متواضعا نسمع يثنون على فالن وفالن ألنه متواضع ؛ لكن ليس معىن ذلك أنك جتعل 

  نفسك ذليال أمامه ال ؛ لكن تواضع غري الذل .

  ما هو احلد األدىن الذي ينبغي لطالب العلم أن ال ينقص عنه ؟ السائل :

لوات اخلمس بالنسبة للصالة ، صلوات اخلمس برواتبها والوتر وما يوجد له أنا أظن إن احلد األدىن الص الشيخ :

أسباب ؛ وكذلك بالنسبة لبذل املال الزكاة والصدقات ؛ ورد القرآن ؟ أيش ورد القرآن ؟ يعين ما يقرأ من القرآن ؟ 

طه يوم يقرأ قد أقول على حسب نشاطه لكن أخشى أن قول هكذا يتهاون اإلنسان ألنه إذا قرأ على حسب نشا

 مثال جزأين وثالثة ويوم ما يقرأ شيء ويضيع عليه الوقت وهلذا    


